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Você já conhece o Ricky Zoom?

A série animada estreou no dia 29 de julho na TV Cultura.   
Traz o dia a dia de seu personagem principal Ricky Zoom, uma pequena,  
porém super corajosa, motocicleta de resgate que vive na pitoresca  
e colorida cidade de Wheelford, com curvas e trajetos sinuosos.  
Ricky compartilha suas experiências e aventuras com seus moto-amigos: 
Scootio, Loop e DJ, acelerando por pistas de corrida, praticando manobras 
incríveis e resolvendo, com muita criatividade, os desafios que encontram  
ao longo do caminho.

Ricky Zoom tem como objetivo, influenciar positivamente o seu  
público, reforçando a importância do apoio da família, dos amigos  
e da comunidade, para a resolução dos desafios do dia a dia. E o que  
parece ser apenas mais uma atração para a criançada, torna-se uma  
maneira divertida de explorar novas situações, solucionar problemas  
cotidianos e desenvolver a importância do trabalho em equipe, com  
muita diversão, bom humor e emoção.

 A primeira temporada tem 52 episódios de 11 minutos cada e está  
no ar na TV Cultura, de segunda a sexta-feira às 10h15, e aos sábados  
e domingos às 13h30. Ricky Zoom tem como público principal crianças  
na fase pré-escolar aos primeiros anos do Ensino Fundamental.

VEJA O TRAILER  
DO PERSONAGEM

https://www.youtube.com/watch?v=JzE4X7deJLg
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amostra em andamento

REF. 59524

Linha Easy
MALA ESCOLAR G  

COM RODINHAS

• Materiais: Poliéster e frente em PVC

• Altura: 38 cm

• Suporte para lancheira 

• Bolso lateral em mesh para transportar 

garrafas e outros objetos

• Rodinhas em gel, transporte mais suave.

• Estampa em Silkscreen

REF. 59523

Linha Easy
MOCHILA G

• Materiais: Poliéster e frente em PVC

• Altura: 38 cm

• Suporte para lancheira

• Bolso lateral em mesh para transportar  

garrafas e outros objetos

• Estampa em Silkscreen

REF. 59521

Linha Easy
ESTOJO SOFT 2 

COMPARTIMENTOS

• Materiais: Poliéster e frente em PVC

• PVC livre de ftalato

• Alça para transporte

• 2 compartimentos

• Estampa em Silkscreen
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REF. 59463

Linha XS
MOCHILA M

• Material: Poliéster e frente  

em PVC

• Altura: 30 cm

• Frente em Silkscreen

• Alças das costas anatômicas  

e ajustáveis

REF. 59522

Linha Easy
LANCHEIRA SOFT

• Materiais: Poliéster e frente em PVC

• Altura: 18 cm

• Não inclui Squeeze + Porta-lanche

• Forro térmico em PVC, livre de ftalato 

• Elástico para prender no carrinho

REF. 59525

Linha Easy 
PORTA-LANCHE

• Material: Polipropileno atóxico

• Decorado com Heat Transfer

• Sistema Abre/Fecha Fácil, mais higiene 

para transportar o lanchinho
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REF. 59528

Linha Super
LANCHEIRA SOFT

• Materiais: Poliéster e frente em PVC

• Altura: 22 cm

• Não inclui Squeeze + Porta-lanche

• Forro térmico em PVC, livre de ftalato 

• Elástico para prender no carrinho

• Alças multiuso: ombro ou costas

• Alças de mão com engate. A lancheira 

pode ser pendurada em qualquer lugar

REF. 59527

Linha Super 

ESTOJO SOFT LUXO 

EXPANSÍVEL

• Materiais: Poliéster e frente em pvc 

• Estampa em Silkscreen

• Expansível

• Bolso interno com divisórias

REF. 59526

Linha Super 

AVENTAL ATIVIDADES

• Material: PEVA

• Fechamento ajustável

• Ideal para atividades que envol-

vam artes: criança mais limpinha

REF. 59529

Linha Super 
MOCHILA G

• Material: Poliéster e frente em PVC

• Altura: 38 cm

• Bolso frontal (altura: 32cm)

• Bolso lateral em mesh para trans-

portar garrafas e outros objetos

• Estampa em Silkscreen

REF. 59530

Linha Super 

MALA ESCOLAR G COM 

RODINHAS

• Material: Poliéster e frente em PVC

• Altura: 38 cm

• Bolso frontal (altura: 32cm)

• Bolso lateral em mesh para transportar 

garrafas e outros objetos

• Rodinhas em gel, transporte mais suave 

• Estampa em Silkscreen
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